
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 421420-2014 z dnia 2014-12-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w 

poszczególnych bazach Obwodu Drogowego w sezonie zimowym 2015 r. z podziałem na zadania: 

Zadanie III - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg... 

Termin składania ofert: 2015-01-07 

 

Płońsk: Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w 2015 roku 

Numer ogłoszenia: 18310 - 2015; data zamieszczenia: 27.01.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 421420 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, 

tel. , faks. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi związane z 

zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w poszczególnych bazach Obwodu Drogowego w 

sezonie zimowym 2015 r. z podziałem na zadania: Zadanie III - Wynajem sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w 2015 

roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 45 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1 Odśnieżanie 

pługiem lekkim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 45 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość 

godzin pracy - 100 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie IV - Wynajem sprzętu do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=421420&rok=2014-12-30


w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 45 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1 

Odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 45 KM - sztuk 1 - 

szacunkowa ilość godzin pracy - 100 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie V - Wynajem 

sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 

w Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego - 

sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 80 KM - sztuk 

1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 150 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie VI - 

Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód 

Drogowy Nr 1 w Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 80 KM jako nośnik 

pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy 

minimalnej 80 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 150 - szacunkowa ilość godzin 

dyżuru - 10 Zadanie VII - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 

minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim 

zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 80 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 

150 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie VIII - Wynajem sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w 2015 

roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie 

pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 80 KM - sztuk 1 - szacunkowa 

ilość godzin pracy - 150 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie IX - Wynajem sprzętu do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku 

w 2015 roku: Nośnik - Ładowarka teleskopowa o pojemności łyżki min 2 m3 - sztuk 1 Miejscowe 

odśnieżanie ładowarką teleskopową - sztuk 1 szacunkowa ilość godzin pracy - 50 Zadanie XIII - 

Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód 

Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Samochód o masie powyżej 20 Mg jako nośnik do 

pługa ciężkiego - sztuk 1 Odśnieżanie pługami ciężkimi zamontowanymi na samochodzie o masie 

powyżej 20 Mg - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 100 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 

10 Zadanie XIV - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 80 KM 

jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o 

mocy minimalnej 80KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 150 - szacunkowa ilość godzin 

dyżuru - 10 Zadanie XV - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 

minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim 

zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 80 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 



150 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie XVII - Wynajem sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 

roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 60 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1 Odśnieżanie 

pługiem lekkim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 60 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość 

godzin pracy - 120 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie XVIII - Wynajem sprzętu do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu 

w 2015 roku: Nośnik - Ładowarka teleskopowa o pojemności łyżki min 2 m3 - sztuk 1 Miejscowe 

odśnieżanie ładowarką teleskopową - sztuk 1 szacunkowa ilość godzin pracy - 50 Zadanie XIX - 

Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód 

Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 45 KM z 

rozsypywaczem RCW - 3 lub równoważnym jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1 Uszorstnienie 

nawierzchni przy użyciu rozsypywacza RCW - 3 lub równoważnego współpracującego z ciągnikiem 

o mocy minimalnej 45 KM z zamontowanym pługiem lekkim - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin 

pracy - 250 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 50 Zadanie XX - Wynajem sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 

roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 105 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 

Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 80 KM - sztuk 1 - 

szacunkowa ilość godzin pracy - 150 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Przedmiot zamówienia 

obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i 

warunkach ogólnych dla umów na wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz 

specyfikacją techniczną robót zimowego utrzymania dróg. Każdy wykonawca musi posiadać 

opłaconą polisę OC z tytułu prowadzonej działalności. Każdy sprzęt musi być sprawny technicznie i 

posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Cenę dyżuru należy przyjąć jako 0,3 x godzina pracy. 2. 

Monitorowanie pracy jednostek sprzętowych Wykonawcy przez Zamawiającego. a) Wykonywanie 

usług zimowego utrzymania dróg przez jednostki wykorzystywane jako nośniki pługów (zadania: III, 

IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX i XX) będzie podlegało monitoringowi za pomocą 

urządzeń lokalizacji GPS (lokalizacja oraz czas pracy sprzętu) przy użyciu transmisji danych przez 

Zamawiającego i na tę usługę Wykonawca wyraża zgodę. Miesięczna opłata za świadczenie usług 

lokalizacyjnych będzie dokonywana przez Zamawiającego; b) Urządzenia GPS dostarczy, 

zamontuje oraz zdemontuje po okresie zimowym Zamawiający. W celu montażu GPS, Wykonawca 

podstawi nośniki pługów (zadania III, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX i XX) na adres 

wskazany przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od podpisania umowy. Demontaż urządzeń 

GPS nastąpi od 15 do 30 kwietnia 2015 roku; c) Wykonawca odpowiada materialnie za stan 

urządzeń GPS przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku uszkodzenia urządzenia do 

monitorowania pracy sprzętu z winy Wykonawcy koszt ich naprawy ponosi Wykonawca; d) Jeżeli 



jednostka sprzętowa wyposażona w GPS ulegnie awarii lub zostanie dokonana wymiana nośnika, 

Wykonawca niezwłocznie powiadamia o awarii Zamawiającego. Jeżeli awaria nośnika nie została 

usunięta do dwóch dni od dnia wystąpienia awarii, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu potrzebę 

przeniesienia urządzenia GPS na inny nośnik Zamawiający niezwłocznie zleca usługę przeniesienia 

GPS na zastępczą jednostkę sprzętową, która zostanie wykonana do dwóch dni od dnia zlecenia; 

e) Godzina pracy nośnika pługu do odśnieżania dróg (zadania III, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, 

XVII, XIX i XX) wynikać będzie z karty drogowej (potwierdzonej przez Kierownika lub Majstra 

właściwego Obwodu Drogowego) oraz z raportu przejazdu zarejestrowanego przez urządzenie 

GPS; f) W przypadku różnicy wskazań pomiędzy kartą drogową a raportem z urządzenia GPS 

wiążący jest raport z urządzenia GPS; g) W przypadku awarii urządzenia GPS godzina pracy 

jednostki sprzętowej wynikać będzie z karty drogowej (potwierdzonej przez Kierownika lub Majstra 

właściwego Obwodu Drogowego); h) Godzina pracy pozostałych jednostek sprzętowych do 

odśnieżania dróg (zadania: IX i XVIII) wynikać będzie z karty drogowej (potwierdzonej przez 

Kierownika lub Majstra właściwego Obwodu Drogowego). 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 5    

Nazwa: Zadanie VII - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 

minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1. 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 ELKOP Elżbieta Napiórkowski, Krysk 7, 09-152 Naruszewo, kraj/woj. mazowieckie. 



IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11333,33 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 13005,00 

 Oferta z najniższą ceną: 13005,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38250,00 

 Waluta: PLN. 

Część NR: 13    

Nazwa: Zadanie XIX - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 

minimalnej 45 KM z rozsypywaczem RCW - 3 lub równoważnym jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 

1 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. 19-go Stycznia 39B, 09-100 Płońsk, kraj/woj. 

mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17500,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 15900,00 

 Oferta z najniższą ceną: 15900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 66250,00 

 Waluta: PLN. 

 


